Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum: 27 januari 2020
BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beesel op 27
januari 2020 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig

dhr. Heijnen, mevr. Franssen-Levels, dhr. Van Tegelen, dhr. Derks, dhr. Van den
Beucken, mevr. Killaars-Schoolmeesters, dhr. Cremers, dhr. Van der Avoort, mevr.
Huijs, mevr. Timmermans, dhr. Jacobs, dhr. Ambaum, dhr. Nijssen, dhr. Urru, mevr.
Janssen

Afwezig

-

Voorzitter:
Griffier:

W.G.H.M. Rutten
P. Moors

Nr

Afzender of voorsteller alsmede de inhoud van het stuk of het voorstel.

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2

Mededelingen
- Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen.

3

Definitieve vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt voor om de volgende punten aan de agenda toe te voegen:
- bekrachtiging geheimhouding behandelde stukken tijdens de besloten
werkvergadering van 13 januari 2020 over de tender Oppe Brik en de Parklaan;
- motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door het CDA.
De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter en stelt de agenda
dienovereenkomstig vast.
Bekrachtiging geheimhouding: wethouder Heesakkers geeft aan dat het college op
maandag, 3 februari 2020 waarschijnlijk een besluit neemt n.a.v. de tender. Dat
betekent dat de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering (16 maart 2020)
van de stukken af kan gaan. Aan de externe inkoopadviseur is gevraagd of de
geheimhouding al mag vervallen op het moment van het collegebesluit. Als dit zo is,
vervalt de geheimhouding alsdan. De wethouder informeert de raad zodra zij het advies
van de inkoopadviseur heeft ontvangen.
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4

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraag dhr. Van Tegelen (VLP) of de wethouder
nadere duiding kan geven over zijn opmerking dat de open eind regeling in het sociaal
domein inherent is aan de zorgplicht die bij de gemeente belegd is. Wethouder Jacobs
verwijst naar de verzonden Raadsinformatiebrief over Sturing en Inkoop. Daarnaast is
er een afspraak gemaakt met een afvaardiging van de VLP fractie om verder te
spreken over de cijfers in het sociaal domein. Eventuele openstaande vragen over de
RIB kunnen dan eveneens beantwoord worden. Dhr. P. Jacobs (BL) vraagt waarom
deze informatie uitsluitend met de VLP gedeeld wordt en niet met de andere fracties.
Wethouder Jacobs licht toe dat de VLP schriftelijke vragen heeft ingediend over dit
onderwerp. Naar aanleiding van deze vragen heeft de wethouder voorgesteld om met
de VLP in gesprek te gaan hierover. De wethouder stelt voor om een verslag te maken
van dit gesprek of andere fracties bij het gesprek aan te laten sluiten als de VLP hier
ook mee akkoord gaat als indiener van de vragen. Dhr. Heijnen (VLP) is akkoord met
het delen van de informatie over de open eind regeling. De overige aan de wethouder
gestelde vragen leven binnen de fractie van de VLP. De VLP acht het niet wenselijk om
deze specifieke informatie raadsbreed te delen.
Mevr. Franssen (VLP) vraagt of er nieuws is n.a.v. het rapport Inspectie Sociaal
Domein over opvolging hulpverlening Veilig Thuis. Wethouder Jacobs geeft aan dat er
naar aanleiding van dit rapport is verzocht om dit najaar een bijeenkomst te beleggen
voor professionals over cliëntperspectief in de GGZ zorg. Mevrouw Smitsmans
(voorzitter van het overleg) heeft deze toezegging gedaan.

5

Ingekomen stukken
5.1.3 Mail van de Kinderombudsman d.d. 13 december 2019 inzake rapport integrale
aanpak voor kinderen met meerdere problemen thuis
Mevr. Huys (CDA) vraagt of het rapport nog nieuwe inzichten heeft opgeleverd binnen
het team van de gezinscoaches. Wethouder Jacobs geeft aan dat de samenwerking
met diverse partners en instanties die betrokken zijn bij de hulpverlening (één gezin,
één plan) een voortdurend punt van aandacht is.
5.1.5 Mail LLTB d.d. 16 december 2019 inzake schetsontwerp kern Reuver, ontsluiting
landbouwverkeer
Dhr. Cremers (CDA) vraagt naar de planning van de proefopstelling uit het
schetsontwerp.
Mevr. Janssen (SV) vraagt of er contact met LLTB is opgenomen hierover en wat de
uitkomst is.
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Wethouder Heesakkers heeft in december toegezegd de opmerkingen van de LLTB
mee te nemen in het traject. Het voorstel voor de proefopstelling wordt nog deze week
met de wethouder besproken en aansluitend toegezonden aan de raad.
5.1.9 Mail WISE Nederland d.d. 23 december 2019 inzake Belgische kerncentrales
Mevr. Janssen (SV) roept de fracties op om het appel te steunen.
Wethouder Roelofs attendeert erop dat de inhoud uit de brief van WISE wettelijk is
vastgelegd in de Wet op de Kernuitstap. In deze wet staat dat op termijn een aantal
kerncentrales gesloten zullen worden. De vrees van WISE is een eventuele aanpassing
van de wet als er een nieuwe regering aantreedt.
De fracties sluiten zich allen aan bij het verzoek van SV. SV neemt contact op met de
griffier voor de uitvoering.
5.1.14 Brief Stichting Dassenwerkgroep Limburg d.d. 16 januari 2020 inzake verzoek
reparatie dassenroosters ecoduct Waterloo
Alle fracties stellen vragen over de ontvangstdatum van de brief in relatie tot de
verzenddatum. De griffie heeft voorafgaand aan de vergadering navraag hierover
gedaan met de navolgende uitkomst:
- de brief van 13 augustus 2019 is destijds per fax verzonden, maar niet door de
gemeente ontvangen;
- de huidige brief van 14 januari 2020 is per mail verzonden en in eerste instantie
onvolledig aangeboden bij de griffie;
- de nu verstrekte versie is volledig en aan beantwoording onderhevig.
Dhr. Cremers (CDA) vraagt of de in de brief genoemde toezegging door het college dat
de roosters gerepareerd worden klopt en, indien ja, wanneer uitvoering verwacht kan
worden. De VLP, de BL en SV hebben dezelfde vraag.
Wethouder Roelofs bevestigt dat de roosters na ontvangst van de brief direct zijn
gerepareerd. Dit is medegedeeld aan de voorzitter van de Stichting Dassenwerkgroep
Limburg.
Mevr. Janssen (SV) vraagt of periodieke controle van de roosters mogelijk is. De
wethouder zegt toe te onderzoeken of deze controle ondergebracht kan worden bij
bestaand regulier onderhoud.
5.2.6 Mail burger d.d. 6 januari 2020 inzake meldpunt Jeugdzorg
Dhr. Van Tegelen (VLP) vraagt naar de reactie van de wethouder op deze brief.
Wethouder Jacobs geeft aan behoefte te hebben aan meer duiding over de eventuele
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verbeter-punten voor de gemeente Beesel (de ontvangen brief is een generieke
oproep). Zoals ook bij andere generieke oproepen het geval is, zal dit verzoek ook naar
het meldpunt Jeugdzorg gestuurd worden. De wethouder geeft aan dat de kosten voor
Jeugdzorg een serieus aandachtspunt vormen.
5.3.6 19/110 d.d. 20 december 2019 inzake brief WvGGZ
Mevr. Janssen (SV) vraagt wat dit betekent voor de gemeente Beesel.
Wethouder Jacobs licht toe dat het bestaande systeem is uitgebreid met een module
zoals in de handleiding is omschreven. Vanaf 1 januari 2020 voert Khonraad deze
dienstverlening voor ons uit. De implementatie en ontsluiting is regionaal afgestemd.
5.3.7 20/001 d.d. 16 januari 2020 inzake gevolgen sluiting rookruimten in de horeca
Mevr. Timmermans (CDA) vraagt of de gemeente hierover al in gesprek is met de
lokale horeca-ondernemers? Zijn de overlastgevolgen al in kaart gebracht?
Dhr. Nijssen (BL) vraagt of er in onze gemeente een toename te zien is van overlast in
de openbare ruimte door het rookverbod en zijn er plannen om hier iets aan te doen?
Wethouder Heesakkers deelt mee dat uitsluitend café De Sjôrkèr nog over een
inpandige rookruimte beschikt. We zien geen toename in klachten over overlast. Er
vindt 2 x per jaar overleg plaats met horeca ondernemers en dan wordt ook dit
besproken. Wethouder Heesakkers vraagt nog na wat de situatie met De Sjôrkèr is en
koppelt terug.
5.5.1 Brief RKC d.d. 19 december 2019 inzake onderzoeksprogramma en perspectief
2020
Dhr. Ambaum (BL) vraagt hoe de raad de gevraagde aanpassing van de verordening
inzake vergoeding voor commissieleden voor onderzoek in eigen beheer gezien moet
worden en hoe de uitvoering hiervan eruit ziet.
Mevr. Janssen (SV) is aangenaam verrast door de keuze van de RKC om onderzoek te
doen naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Beesel en benieuwd naar de
onderzoeksresultaten.
De voorzitter wijst erop dat de brieven van de RKC niet in handen gesteld worden van
het college maar aan de raad (via het Presidium). Dhr. P. Jacobs verstrekt een
toelichting in zijn hoedanigheid als lid van de RKC. Het onderzoek naar het
armoedebeleid in de gemeente Beesel is geheel op eigen kracht gedaan door de RKC.
Hiermee is veel geld bespaard en is er een kwalitatief goed onderzoek geleverd. De
leden van de RKC ontvangen naast hun vaste vergoeding, geen vergoeding voor de
tijd die zij in het onderzoek hebben gestoken. Om die reden wordt het verzoek aan de
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raad gedaan om de verordening op dit gebied aan te passen. Dhr. Cremers (CDA) is in
de veronderstelling dat de RKC vrij kan beschikken over haar eigen budget en begrijpt
om die reden het verzoek aan de raad niet. De griffier licht toe dat er in de verordening
van de RKC slechts een bescheiden bedrag is opgenomen voor onderzoek door de
eigen leden. Dit bedrag staat niet in verhouding tot de werkzaamheden die verricht
worden. Daarnaast wil de RKC graag vaker onderzoek door eigen leden laten
uitvoeren. Het is overigens niet de bedoeling om het budget van de RKC te verruimen.
De griffier stelt voor dat de raad het Presidium verzoekt dit voor te bereiden.
6

beleidsplan politie 2020-2023
Advies:
- Wij stellen u voor kennis te nemen van het concept beleidsplan politie 2020-2023
-Wij stellen u voor af te zien van het indienen van een zienswijze.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
- neemt kennis van het concept beleidsplan politie 2020-2023;
- ziet af van het indienen van een zienswijze.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

7

subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opruiming en ruiming 2019
Advies:
Wij stellen u voor om een aanvraag in te dienen op basis van de Suppletieregeling
Explosieven voor de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven
ter hoogte van € 9.009,70. Dit is 70 % van de gemaakt kosten exclusief BTW,€
12.871,- .
Besl.:

Aangenomen
De raad dient een aanvraag in op basis van de Suppletieregeling Explosieven voor de
gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven ter hoogte van €
9.009,70.
Dit is 70 % van de gemaakt kosten exclusief BTW € 12.871,- .
Toezeggingen:
- Op voorzet van de Beeselse Lijst en met instemming van de overige fracties, zegt
burgemeester Rutten toe namens de gemeenteraad een brief te laten schrijven aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de overige gemeenten in Nederland over het
hoge bureaucratische gehalte van dit verzoek.
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Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie Beesel (Kode Beesel)
Advies:
 Vaststellen KODE Beesel;
 Instemmen met het plegen van inspanningen richting Enexis en/of TenneT, zowel
bilateraal als in RES-verband, om voldoende aansluitcapaciteit te organiseren en
realiseren;
 Instemmen met het organiseren van een inloopbijeenkomst om KODE Beesel na
vaststelling breed onder de aandacht te brengen en te presenteren aan
inwoners/bedrijven/organisaties/stakeholders.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
 Stelt de KODE Beesel vast;
 Stemt in met het plegen van inspanningen richting Enexis en/of TenneT, zowel
bilateraal als in RES-verband, om voldoende aansluitcapaciteit te organiseren en
realiseren;
 Stemt in met het organiseren van een inloopbijeenkomst om KODE Beesel na
vaststelling breed onder de aandacht te brengen en te presenteren aan
inwoners/bedrijven/organisaties/stakeholders.
SamenVerder dient amendement 'Geen windmolens in Meerlebroek' in.
De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van dhr. Ambaum (BL) van 20.50 21.10 uur
De Beeselse Lijst dient amendement 'Uitbreiding zonneparkinitiatieven' in.
De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van dhr. Cremers (CDA) van
21.40 - 22.35 uur
De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van dhr. V.d. Beucken (VLP) van
22.40 - 22.45 uur.
Samenvatting afspraken:
- Spoor 1 t/m 4 nu reeds vaststellen op basis van de Kode;
- Spoor 5: op het moment dat de concept-RES is vastgesteld (in juni te accorderen
door het College), start het college een onderzoek (sober en doelmatig) naar de
haalbaarheid van grootschalige energieopwekking in gebied Meerlebroek.
Hierbij geven we duidelijk de gebieden aan die ook daarvoor gebruikt kunnen
worden.
- Het college omarmt het amendement van de Beeselse Lijst;
- Het college ontraadt het amendement van Samen Verder.
Stemming amendement Beeselse Lijst: 13 stemmen voor (5 x CDA, 5 x VLP, 3 x
BL) en 2 stemmen tegen (2 x SV). Resultaat: aangenomen.
Stemming amendement Samen Verder: 2 stemmen voor (2 x SV) en 13 stemmen
tegen (5 x CDA, 5 x VLP, 3 x BL). Resultaat: verworpen.
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Stemming raadsvoorstel: 13 stemmen voor (5 x CDA, 5 x VLP, 3 x BL) en 2
stemmen tegen (2 x SV).
9

Aanwijzing nieuwe griffier
Advies:
De heer N.H.P. Vintcent aan te wijzen als griffier van de gemeente Beesel met ingang
van 1 maart 2020;
De beëdiging zal in de raadsvergadering van 27 januari 2020 plaatsvinden.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
- wijst de heer N.H.P. Vintcent aan als griffier van de gemeente Beesel met ingang van
1 maart 2020;
- beëdigt de heer Vintcent in de raadsvergadering van 27 januari 2020.
Mevr. Killaars-Schoolmeesters merkt als aanvulling op het raadsvoorstel op dat daar
waar onder de toelichting staat dat de selectiecommissie unaniem de keuze heeft
gemaakt, dit te lezen is als, en dus gelijk is aan de werkgeverscommissie.
Mevr. Killaars-Schoolmeesters doet namens de werkgeverscommissie kort verslag van
de bevindingen en stelt de raad voor om de heer N.H.P. Vintcent aan te stellen als
griffier van de gemeente Beesel met ingang van 1 maart 2020.
Er volgt een schriftelijke stemming over de aanstelling. Mevr. Timmermans en dhr.
Ambaum worden aangewezen als stemcommissie. Zij nemen de telling voor hun
rekening. Er stemmen 15 raadsleden voor het aanstellen van dhr. Vintcent.
Dhr. Vintcent legt de belofte af.
De raad stelt dhr. N.H.P. Vintcent unaniem aan als griffier van de gemeente Beesel met
ingang van 1 maart 2020.

10

Rondvraag
Mevr. Huys (CDA) heeft een vraag voor de rondvraag ingediend m.b.t. de
communicatie over de deelauto's in gemeente Beesel. Wethouder Roelofs vindt het erg
jammer dat veel inwoners nog onwetend zijn over het bestaan. Er is via verschillende
kanalen informatie verstrekt en inwoners zijn uitgenodigd voor de hiertoe georganiseerde thema-avonden. Helaas is er geen enkele respons ontvangen. Om die reden
hebben we gekozen voor een andere aanpak. Gedurende dit kwartaal worden
platforms in Beeselse wijken georganiseerd door de projectleider van Deel de Zon.
Hiervoor zijn de buurtverenigingen en de kernoverleggen benaderd. Ook de gemeente
brengt Deel de Zon onder de aandacht via social media, het lokale krantje en
persoonlijke uitnodiging en is in overleg met energiecoöperatie Joris Wekt Op.
Daarnaast bekijken we of er mogelijkheden zijn om het project weg te zetten via het
revitalisatieproject op Spoorkamp. Tenslotte komt dit thema naast andere
duurzaamheidsthema's weer terug tijdens uitleg in de kernen over de duurzaamheids-
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visie. Burgemeester Rutten deelt mede dat de nieuwe burgemeester met zijn gezin
wordt afgehaald met de deelauto voor de installatie morgen.

11

Sluiting
Het CDA dient een motie Vreemd aan de Orde van de Dag in over openbare
toiletvoorzieningen. Dit naar aanleiding van een eerdere toezegging van de wethouder
tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2019 om onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor de realisatie van deze voorziening. Wethouder Roelofs bevestigt
berouwvol dat hij de toezegging niet is nagekomen en zegt toe om de openbare
toiletvoorziening waartoe is opgeroepen voor 1 april 2020 te realiseren. Met deze
toezegging trekt het CDA de motie in.
De voorzitter sluit de vergadering

Vragenronde publieke tribune
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de vragenrond.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 16 maart 2020.

N.H.P. Vintcent
Griffier

B.C.M. Vostermans
Voorzitter
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